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EU:n energiajärjestelmän saattaminen hiilivapaaksi on
keskeistä, jotta voimme saavuttaa ilmastotavoitteemme.
Pääperiaatteet:

Asetetaan energiatehokkuus
etusijalle ja kehitetään
energiasektoria siihen
suuntaan, että se perustuu
pääasiassa uusiutuviin
energialähteisiin

Turvattu ja
kohtuuhintainen
energian saanti
EU:ssa

Tehdään EU:n
energiamarkkinoista
täysin yhdentyneet,
yhteenliitetyt ja
digitaaliset

EU:n kasvihuonekaasupäästöistä yli

Uusiutuvien
energialähteiden
osuus oli noin

on peräisin
energian
tuotannosta
ja käytöstä

energian
kokonaisloppukulutuksesta
EU:ssa vuonna
2017

75 %

Lähde: Euroopan komissio, Puhdas maapallo kaikille,
marraskuu 2018

18 %

Lähde: Euroopan komissio, Uusiutuvan energian tilannekatsaus, huhtikuu 2019

Euroopan komissio tekee ehdotuksia EU:n vuoden 2030
ilmastotavoitteiden tason nostamiseksi.
Kesäkuuhun 2021 mennessä on tarkoitus tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa tätä koskevaa
energialainsäädäntöä. EU-maat päivittävät kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmansa
vuonna 2023 uusien ilmastotavoitteiden pohjalta.
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2023: EU-maat päivittävät
kansalliset energia- ja
ilmastosuunnitelmansa uusien
ilmastotavoitteiden pohjalta.

Liitetään energiajärjestelmät yhteen ja liitetään/integroidaan
uusiutuvat energialähteet tehokkaammin energiaverkkoon
Edistetään innovatiivisia teknologioita ja nykyaikaista infrastruktuuria

Lisätään rajatylittävää ja alueellista yhteistyötä puhtaiden
energialähteiden jakamiseksi tehokkaammin.
Edistetään EU:n tason energianormeja ja -teknologioita
maailmanlaajuisesti
Kehitetään Euroopan merituulivoiman koko potentiaalia

doi:10.2775/5482
doi:10.2775/718299
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Lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja autetaan
jäsenvaltioita torjumaan energiaköyhyyttä
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Tehdään kaasualasta hiilivapaa ja edistetään älykästä
integrointia alojen välillä
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Lisätään energiatehokkuutta ja tuetaan tuotteiden ekologista
suunnittelua
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Saavuttaakseen ilmasto- ja ympäristötavoitteensa EU tarvitsee uudenlaista
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu kiertotalouteen.

3x
1970

2017

Maailmanlaajuisesti

tarkasteltuna raakaaineiden vuotuinen
käyttöönotto
kolminkertaistui
vuosina 1970–2017 ja
jatkaa edelleen kasvuaan.
Lähde: Luonnonvarojen kestävää hallintaa
edistävä kansainvälinen paneeli,
Global Resources Outlook, 2019

 U:n teollisuuden
E
osuus unionin
kasvihuonekaasupäästöistä
on

20 %.

Lähde: Euroopan komissio,
EU:n ilmastotoimia koskeva edistymisraportti 2019

90 %

 li
Y
biologisen
monimuotoisuuden
vähenemisestä ja vesistressistä
johtuu luonnonvarojen
hyödyntämisestä ja
jalostamisesta.
Lähde: Luonnonvarojen kestävää hallintaa
edistävä kansainvälinen paneeli,
Global Resources Outlook, 2019

12
%
EU:n
teollisuuden käyttämistä
Vain

materiaaleista on
kierrätettyjä.
Lähde: Eurostat,
vuoden 2016 luvut

EU aikoo hyväksyä maaliskuussa 2020 teollisuusstrategian, jolla tuetaan vihreää kehitystä.
• Teollisuudenaloja on autettava nykyaikaistumaan ja hyödyntämään mahdollisuuksia EU:ssa ja
maailmanlaajuisesti.
• Yksi keskeinen tavoite on edistää uusien markkinoiden kehittämistä ilmastoneutraaleille ja
kiertotalouden periaatteiden mukaisille tuotteille.
Olennaista on energiaintensiivisten teollisuudenalojen, kuten teräs- ja sementtiteollisuuden,
saattaminen hiilivapaaksi ja niiden nykyaikaistaminen.

Komissio aikoo tehdä ehdotuksen, jolla tuetaan teräksenvalmistuksen muuttamista
hiilivapaaksi vuoteen 2030 mennessä.

Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma auttaa nykyaikaistamaan EU:n
talouden.
Komissio aikoo esittää kestävästi valmistettujen tuotteiden politiikan, jossa etusijalle asetetaan
materiaalien vähentäminen ja uudelleenkäyttö ennen niiden kierrättämistä. Tarkoitus on vahvistaa
vähimmäisvaatimukset, joiden avulla estetään ympäristölle haitallisten tuotteiden päätyminen EU:n
markkinoille. Katteettomat ympäristöväitteet pyritään torjumaan.

muovit

Tavaroiden ja palvelujen vuokraukseen
perustuvilla liiketoimintamalleilla
edistetään siirtymistä pois
kulutusmalleista, jotka suosivat
kertakäyttöisiä tai vain muutaman
kerran käytettäviä tuotteita.

 urooppa tarvitsee digitaalialan, jonka keskiössä ovat kestävyys ja
E
vihreä kasvu. Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia
• ilman ja veden saastumisen seurantaan
• energian ja luonnonvarojen käytön seurantaan ja optimointiin.

Komissio aikoo tutkia takaisinottojärjestelyjen
hyödyllisyyttä kuluttajien kannalta.
Näillä järjestelyillä ihmisiä kannustetaan
palauttamaan vanhat laitteensa, kuten
matkapuhelimet, tabletit ja laturit, kierrätystä varten.

Siirtymä tarjoaa tilaisuuden edistää kestävää ja
työpaikkoja luovaa taloudellista toimintaa.

doi:10.2775/757326
doi:10.2775/62520

Komissio aikoo ehdottaa
toimenpiteitä, joilla varmistetaan,
että kaikki pakkaukset EU:ssa
ovat uudelleen käytettäviä tai
kierrätettäviä vuoteen 2030
mennessä.

elektroniikka

ISBN 978-92-76-13606-4
ISBN 978-92-76-13602-6

rakentaminen

Print
PDF

tekstiilit

NA-04-19-754-FI-C
NA-04-19-754-FI-N

Toimet on aluksi tarkoitus keskittää paljon resursseja käyttäville aloille, kuten
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Panostetaan rakennusten kunnostamiseen
Rakennusten rakentamiseen, käyttöön ja kunnostamiseen tarvitaan runsaasti energiaa
ja raaka-aineita (esim. hiekkaa, soraa ja sementtiä).

Rakennusten osuus
energiankulutuksesta on

40 %

Julkisten ja yksityisten
rakennusten kunnostamisaste olisi
vähintään kaksinkertaistettava

Lähde: Eurostat, Energy balances 2019 edition,
final energy consumption in year 2017.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen
Energialähteiden hinnoittelulla olisi kannustettava tekemään rakennuksista
energiatehokkaita
Rakennusten suunnittelussa olisi otettava huomioon
kiertotalouden periaatteet
Rakennusten digitalisaatiota
olisi lisättävä
Rakennusten ilmastokestävyyttä olisi parannettava
Rakennusten energiatehokkuutta koskevien
sääntöjen noudattamista olisi parannettava

Uusi kunnostamista koskeva aloite vuonna 2020
Komissio käynnistää avoimen foorumin, johon voivat osallistua rakennusalan edustajat,
arkkitehdit ja insinöörit sekä paikallisviranomaiset ja jonka avulla pyritään
kehittämään innovatiivisia rahoitusmahdollisuuksia
edistämään energiatehokkuusinvestointeja rakennuksiin
yhdistämään kunnostustoimia suuriksi kokonaisuuksiksi
mittakaavaetujen luomiseksi

sosiaalisen
asuntotuotannon
asuntoja, kouluja
ja sairaaloita
Kunnostetaan

Erityistä huomiota on tarkoitus kiinnittää sosiaaliseen
asuntotuotantoon kuuluvien asuntojen kunnostamiseen, jotta
voidaan auttaa niitä kotitalouksia, joilla on vaikeuksia maksaa
energialaskunsa.

doi:10.2775/114893
doi:10.2775/829881

kuluttajaa pitämään kotinsa
lämpimänä

ISBN 978-92-76-13863-1
ISBN 978-92-76-13833-4

50:tä miljoonaa
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Ketään ei jätetä jälkeen
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Liikenteen päästöjä Euroopassa on vähennettävä entisestään ja
entistä nopeammin.
Liikenteen osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä
on neljännes, ja päästöt lisääntyvät koko ajan. Vihreän
kehityksen ohjelman tavoitteena on vähentää näitä
päästöjä 90 % vuoteen 2050 mennessä.
Eri liikennemuotojen osuus
kasvihuonekaasupäästöistä (2017)

Rautatieliikenne

0,5 %
Vesiliikenne

90 %:n
vähennys

liikenteen
kasvihuonekaa
supäästöissä vuoteen
2050 mennessä

Muut

0,5 %

13,4 %
Siviili-ilmailu

13,9 %

Tieliikenne

71,7 %
Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja

Lähde: Statistical pocketbook 2019

• Automatisoitu liikkuvuus ja älykkäät
liikenteenohjauksen järjestelmät tekevät
liikenteestä tehokkaampaa ja puhtaampaa.
• Tarkoituksena on kehittää älysovelluksia ja
”Liikkuminen palveluna” -ratkaisuja.

Yhtenäisen
eurooppalaisen
ilmatilan uudistus
auttaa vähentämään
lentoliikenteen
päästöjä jopa

Käytetään erilaisia liikennemuotoja
Rahtia olisi kuljetettava aiempaa enemmän rautateitse tai
vesitse. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila auttaa
vähentämään merkittävästi ilmailun päästöjä ilman, että
kuluttajille ja yrityksille aiheutuu lisää kustannuksia.

10 %.

Päästökaupan
laajentaminen
merenkulkualalle

Tehokas tienkäytön
hinnoittelu EU:ssa

Lentoyhtiöille
päästökauppajär
jestelmästä
ilmaiseksi jaettavien
päästöoikeuksien
vähentäminen

Lisätään kestävien vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden tarjontaa
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Vuoteen 2025 mennessä tarvitaan noin miljoona julkista lataus- ja tankkausasemaa niille 13
miljoonalle päästöttömälle ja vähäpäästöiselle ajoneuvolle, joiden odotetaan tulevaisuudessa
liikkuvan Euroopan teillä.
Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivat
autot ja julkiset latauspisteet EU:ssa

975 000
1m

140 000
Nyt
Latauspisteet
Lähde: European Alternative Fuels

13

miljoonaa
vuoteen 2025
mennessä
Vähäpäästöiset
ajoneuvot

ISBN 978-92-76-13922-5
ISBN 978-92-76-13898-3

Fossiilisten
polttoaineiden
tukien
poistaminen

doi:10.2775/116973
doi:10.2775/13611
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Hinnat, joissa otetaan huomioon ympäristövaikutus

 ähennetään
V
saastumista
Vihreän kehityksen ohjelmassa puututaan
päästöihin ja kaupunkiruuhkiin ja korostetaan
julkisen liikenteen kehittämistä.
Meidän on:
 tettava käyttöön tiukempia normeja autojen
o
saastepäästöjen rajoittamiseksi
vähennettävä saastumista EU:n satamissa
parannettava
läheisyydessä

ilmanlaatua

lentoasemien

Biologinen monimuotoisuus
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Ekosysteemit tarjoavat ruokaa, makeaa vettä, puhdasta ilmaa
ja suojaa. Ne hillitsevät luonnonkatastrofeja ja tuholaisten ja
tautien leviämistä ja auttavat säätelemään ilmastoa.

Komissio esittää biologista monimuotoisuutta koskevan strategian
maaliskuuhun 2020 mennessä.

BIOLOGINEN
MONIMUOTOISUUS

EU aikoo ehdottaa biologisen monimuotoisuuden suojelua
koskevaa maailmanlaajuista tavoitetta biologista
monimuotoisuutta käsittelevässä YK:n konferenssissa
lokakuussa 2020.
Komissio aikoo tehdä ehdotuksia eurooppalaisten
kaupunkien viherryttämisestä ja kaupunkialueiden
biologisen monimuotoisuuden lisäämisestä.
Pellolta pöytään -strategian avulla pyritään vähentämään
torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä maataloudessa.

96 %
eurooppalaisista
on sitä mieltä, että meillä
on velvollisuus suojella
luontoa

95 %
eurooppalaisista
katsoo, että luonnosta
huolehtiminen on keskeisen
tärkeää ilmastonmuutoksen
torjunnassa

Sinisellä taloudella on oltava keskeinen rooli
ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Merten luonnonvaroja on hyödynnettävä
parhaalla mahdollisella tavalla, esimerkiksi
edistämällä levien ja muiden uusien
proteiinilähteiden käyttöä.

doi:10.2775/15901
doi:10.2775/324185

EU aikoo edistää sellaista tuontia, joka ei saa aikaan
metsäkatoa muualla maailmassa, jotta metsille
aiheutuva riski eri puolilla maailmaa saataisiin
minimoitua.

ISBN 978-92-76-13757-3
ISBN 978-92-76-13785-6

Komissio aikoo laatia uuden EU:n metsästrategian,
jonka avulla edistetään uusien puiden istuttamista ja
vahingoittuneiden tai köyhtyneiden metsien ennallistamista.
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METSÄT
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EU auttaa parantamaan Euroopan metsien laatua
ja lisäämään niiden määrää, jotta voitaisiin saavuttaa
ilmastoneutraalius ja turvata terve ympäristö.

VALTAMERE

Pellolta pöytään
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Eurooppalaisten elintarvikkeiden on oltava jatkossakin turvallisia,
ravitsevia ja korkealaatuisia. Ne on tuotettava niin, että vaikutus
luontoon on mahdollisimman vähäinen.
EU:n talousarvio 2021–2027

40 % yhteisen maatalouspolitiikan

määrärajoista olisi suunnattava ilmastotoimiin

30 % Euroopan meri- ja

kalatalousrahastosta olisi suunnattava
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen

Komissio esittelee keväällä 2020 Pellolta pöytään -strategian, jonka
tarkoituksena on

varmistaa, että
eurooppalaiset
saavat edullista
ja kestävästi
tuotettua ruokaa

torjua
ilmastonmuutosta

suojella
ympäristöä

säilyttää
biologinen
monimuotoisuus

lisätä
luonnonmukaista
maataloutta

Viljelijät ja kalastajat ovat avainasemassa siirtymän hallinnassa
Euroopan komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja
sidosryhmien kanssa, jotta
varmistetaan, että siirtymä on oikeudenmukainen kaikkien
Euroopan maatalous- ja merenkulkualalla työskentelevien
kannalta
vähennetään merkittävästi riippuvuutta kemiallisista
torjunta-aineista, lannoitteista ja antibiooteista sekä
niihin liittyvää riskiä ja niiden käyttöä
kehitetään innovatiivisia viljely- ja kalastustekniikoita,
joilla suojellaan satoa tuholaisilta ja taudeilta.
Pellolta pöytään -strategian avulla myös torjutaan
elintarvikepetoksia ehkäisemällä, havaitsemalla ja
estämällä niitä koordinoiduin toimin jäsenvaltioiden ja
muiden maiden kanssa.
Elintarvikkeiden, jotka tuodaan EU:n ulkopuolelta, on oltava EU:n ympäristönormien mukaisia.

Pellolta pöytään -strategialla edistetään kiertotaloutta tuotannosta
kulutukseen

Terve kulutus sekä ruokahävikin
ja -jätteen vähentäminen
Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on keskeisessä roolissa: kansallisissa maataloutta koskevissa
strategisissa suunnitelmissa olisi otettava täysin huomioon Euroopan vihreän kehityksen
ohjelman tavoitteet ja Pellolta pöytään -strategia.

doi:10.2775/7497
doi:10.2775/905904

Varastoinnin
ja pakkausten
tehostaminen

ISBN 978-92-76-14033-7
ISBN 978-92-76-14017-7

Jalostus ja
maatilakuljetukset
kestävämpiä
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Kiertotalous

NA-02-19-960-FI-C
NA-02-19-960-FI-N

Tehokkaammat
elintarviketuotantojärjestelmät

Kansalaisilla
enemmän tietoa

Ympäristön
pilaantumisen torjunta
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Nollapäästötavoite
Euroopan kansalaisten ja ekosysteemien
suojelemiseksi komissio aikoo hyväksyä
nollapäästötoimintasuunnitelman ilman,
veden ja maaperän pilaantumisen
ehkäisemiseksi.

Puhdas vesi
Säilytetään luonnon monimuotoisuus Euroopan järvissä,
joissa ja kosteikoissa.

Vähennetään liiallisten ravinteiden aiheuttamaa
pilaantumista Pellolta pöytään -strategian avulla.

Vähennetään mikromuovien ja lääkkeiden aiheuttamaa
erityisen haitallista pilaantumista.

Puhdas ilma
Tarkistetaan ilmanlaatunormeja Maailman
terveysjärjestön ohjeiden mukaisesti.
Tuetaan paikallisviranomaisia toimissa
ilmanlaadun parantamiseksi kansalaisten hyväksi.

Teollisuus
Vähennetään suurten
teollisuuslaitosten aiheuttamaa
saastumista.
Parannetaan
teollisuusonnettomuuksien
ehkäisyä.

Parannetaan markkinoille tulevien aineiden
arviointia koskevia sääntöjä.

doi:10.2775/79354
doi:10.2775/467369

Yhdistetään terveyden suojelun
parantaminen maailmanlaajuisen
kilpailukyvyn parantamiseen.

ISBN 978-92-76-13822-8
ISBN 978-92-76-13797-9

Kehitetään lisää kestäviä vaihtoehtoja.
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Suojellaan kansalaisia vaarallisilta kemikaaleilta uudella myrkyttömään ympäristöön
tähtäävällä kemikaalialan innovaatiostrategialla.
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Kemikaalit

